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I. SKŁAD ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 
 
W dniu 01.12.2018 r. odbył się Nadzywczajny Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego został 
powołany nowy zarząd XIII kadencji, wpisany 28.05.20219 r. do KRS w nastepującym składzie: 
 

1. Marek Krajewski – Prezes Zarządu 

2. Lech Szargiej – Wiceprezes 

3. Tomasz Poręba – Wiceprezes 

4. Arkadiusz Kawecki – Członek Zarządu 

5. Katarzyna Ziębik – Członek Zarządu 

6. Marek Krawczyk – Członek Zarządu 

II. KOMPETENCJE I ZADANIA 
 
Od powołania nowego zarządu w 2018 roku, nie uległy zmianie kompetencje Członków 
Zarządu. 
 

1. Marek Krajewski – sprawy związane z kadrami narodowymi, kontakt z Ministerstwem 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; 

2. Lech Szargiej – sprawy organizacyjne, finansowe oraz współpracę z wojewódzkimi 

związkami badmintona; 

3. Tomasz Poręba - sprawy międzynarodowe; 

4. Arkadiusz Kawecki – sprawy związane z marketingiem i komunikacją; 

5. Katarzyna Ziębik – sprawy związane z parabadmintonem; 

6. Marek Krawczyk – sprawy związane z organizacją rozgrywek i sprawy sędziowskie. 

III. POSIEDZENIE ZARZĄDU, UCHWAŁY, ODZNACZENIA, DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE 
 
Uchwały 
 
W okresie od 1 grudnia 2018 roku do 31 lipca 2021 roku Zarząd XIII kadencji podjął 208 uchwał 
i obradował w trybie posiedzeń protokołowanych oraz z uwagi na COVID-19 również w trybie 
online. Zgodnie z Regulaminem prac Zarządu przyjętym uchwałą, głosowania mogą odbywać 
się w formie telekonferencji, bądź w drodze elektronicznej. 
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Badmintona, w 
zakładce BIP. 
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IV. SPORT WYCZYNOWY 
 
Polski Związek Badmintona w latach 2019-2021 realizował następujące umowy 
współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
 

1. Na rok 2019 zostały podpisane następujące umowy: 

• Umowa budżet 2019/0469/0062/UDot/4/DSW na kwotę 550 000,00 zł - Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przyznało łącznie 1 300 000,00 dla PZBad. W pierwszym półroczu realizacja 
szkolenia kadry narodowej seniorów była, na mocy odrębnego porozumienia, realizowana 
przez Polski Komitet Olimpijski na kwotę 750 000,00 zł. 
 
1.   Umowa 2019/0469/0062/UDot/4/DSW 550.000,00 zł 
2.   Umowa 2019/0396/0062/Udot NS budżet 89.680,00 zł 
3.   Umowa 2019/0229/0004/SuBb /DSW/FRKF SC 498.489,70 zł 
4.   Umowa 2019/0236/0004/SuBb/DSW/FRKF SG 467.300,00 zł 
5.   Umowa 2019/0095/0004/Subc/DSW/FRKF NS 200.000,00 zł 
6.   Umowa 2019/0230/0004/SuBb/DSw/SMS 32.700,00 zł 
7.   Umowa 2019/0337/0004/SubbB/DSW/1 okołobudżetowa 200.000,00 zł 
 
RAZEM 2.038.169,70 zł. 
 
2. Na rok 2020 zostały podpisane następujące umowy: 
1. 2020/0060/0062/Udot/4/DSW Budzet KN 1 977 000,00 zł 
2. 2020/0048/0062/Udot/4/DSW budzet NS 99 324,43 zł 
3. 2020/0067/0004/SubB/DSW FRKF S.C. 590 000,00 zł 
4. 2020/0070/0004/SubB/DSW FRKF SG OSSM 1.080 000,00 zł 
5. 2020/0063/0004/SubB/DSW FRKF SG SMS 50 000,00 zł 
6. 2020/0038/0004/SubC/DSW FRKF NS 200 000,00 zł 
 
RAZEM 3.996.324,43 zł 
 
3.Na rok 2021 zostały podpisane następujące umowy: 
 
1. 2021/0060/0062/UDot/4/DSW budżet KN    1 400 000,00 zł. 
2. 2021/0052/0062/UDot/4/DSW budżet NS    89 443,29 zł. 
3. 2021/0152/0004/SubB/DSW FRKF S.C.    200 910,20 
4. 2021/0093/0004/SubB/DSW FRKF SG OSSM   734 089,80 zł. 
5. 2021/0092/0004/SubB/DSW FRKF SG SMS    20 000 zł. 
6. 2021/0220/0004/SubB/DSW FRKF Mały Wielki Polak  50 000,00 zł. 
7. 2021/0007/0004/SubC/DSW FRKF NS    250 000,00 zł. 
 
RAZEM 2.299.443,29 
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V. PROJEKTY SOLIDARNOŚCI OLIMPIJSKIEJ 
 
Realizowany był projekt z Solidarności Olimpijskiej, w ramach Programu Development of 
National Sport System, którym objęty jest Trener Kadry Narodowej Young Man Kim. Zadaniem 
trenera, w ramach tego projektu, jest współpraca z trenerami badmintona w Polsce. Łączna 
kwota przyznanych środków 55 500,00 zł. Realizacja programu odbywała się w terminie od 1 
czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Projekt Solidarności Olimpijskiej jaki był 
realizowany w roku 2019 został rozliczony i zamknięty. W roku 2020 Polski Związek Badmintona 
nie pozyskał żądnej dotacji z tego programu ze względu na zakończenie perspektywy 
finansowej do 2020 i brak środków finansowych w programie. PZBad będzie występował o 
dofinansowanie w projekcie w roku 2021 z nowej perspektywy (2021-2024). 
 

VI. SZKOLENIE ZAWODNIKÓW 
 
Od września 2018 do 31 grudnia 2018 na mocy podjętej uchwały w dniu 27 sierpnia 2018 nr 
172/2018/XII szkolenie Kadry Narodowej Seniorów oraz funkcjonowanie OSSM Warszawa i 
Białystok zostało zawieszone. 
Od dnia 2 stycznia 2019 ponownie zostało uruchomione szkolenie dla Kadr Narodowych 
Seniorów i Juniorów. KNS oraz OSSM Warszawa było prowadzone w ośrodku w Warszawie na 
Arenie Ursynów do dnia 31 lipca 2019 roku. Od dnia 1 sierpnia 2019 roku szkolenie KNS oraz 
OSSM Warszawa zostało przeniesione do nowego Ośrodka Szkolenia Kadry Narodowej 
Badmintona w Józefosławiu (Lavo). Ośrodek został uruchomiony na mocy podpisanej umowy 
na okres 5 lat. Ośrodek ten jest wyposażony w 12 kortów - w tym korty będące w posiadaniu 
PZBad, które zostały przeniesione z COS OPO Giżycko - siłownie, basen, sauny, oraz pokoje dla 
fizjoterapeuty i trenerów. Treningi odbywają się dwa razy dziennie dla kadr w systemie przed i 
popołudniowym. PZBad ma codziennie po 5 godzin dziennie do dyspozycji 12 kortów na 
wyłączność i nieograniczony dostęp do pozostałej infrastruktury. Ze względu na pandemię w 
roku 2020, w okresie od połowy marca, do końca maja były prowadzone treningi zdalne. Każdy 
z zawodników był kontrolowany i miał  rozpisany plan treningowy W chwili, gdy został 
przywrócony dostęp do hal sportowych powróciły treningi stacjonarne, ale w reżimie 
sanitarnym zgodnie z wytycznymi. Treningi odbywają się dwa razy dziennie dla kadr w systemie 
przed i popołudniowym. PZBad ma co- dziennie po 5 godzin dziennie do dyspozycji 12 kortów 
na wyłączność i nieograniczony dostęp do pozostałej infrastruktury. 
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Kadra szkoleniowa 2019: 
 
Warszawa 
1. Trener Główny Kadry Narodowej Seniorów – Young Man Kim do grudnia 2019 
2. Trener Główny Kadry Narodowej Juniorów – Jung Mi Lee do grudnia 2019 
3. Trener Asystent - Robert Mateusiak 
4. Trener Asystent - Łukasz Moreń 
5. Trener Asystent - Przemysław Wacha do 30.09.2019 
6. Trener Asystent - Jarosław Suwała do 31.10.2019 
 
7. Trener przygotowania fizycznego - Paweł Gasser 
8. Fizjoterapeuta - Jakub Mikołajczak 
 
Białystok: 
1. Trener, koordynator OSSM Białystok - Paweł Lenkiewicz 
2. Trener - Dominik Ziętek 
3. Trener przygotowania fizycznego - Radosław Rydzewski 
4. Fizjoterapeuta - Mariusz Bujalski do 06.2020 
 
Szklarska Poręba  
1. Trener SMS – Adam Słomka 
2. Trener – Sławomir Kowalski  
 
Kadra szkoleniowa 2020-2021: 
 
Warszawa 
 
1. Trener Główny Kadry Narodowej – Stephen Butler (od 2.10.2020) 
2. Trener Kadry Narodowej Elity Gier Podwójnych Mężczyzn - Robert Matusiak do 
31.08.2021 
3. Trener Kadry Narodowej Elity Gier Podwójnych Kobiet – Łukasz Moreń 30.06.2021 
4. Asystent Trenera Głównego Kadry Narodowej Elity - Nadia Zięba 
5. Trener przygotowania fizycznego - Paweł Gasser 30.03.2021 
6. Fizjoterapeuta - Jakub Mikołajczak 
7. Trener Kadry U19 – Jacek Hankiewicz (OSSM Warszawa) 
8. Trener Kadry U19 – Jarosław Suwała (OSSM Warszawa) 
9. Fizjoterapeuta – Mateusz Spalik OSSM Warszawa, Parabadminton, Elita  od 01.04.2021 
 
Białystok 
1. Trener, koordynator OSSM Białystok - Paweł Lenkiewicz 
2. Trener - Dominik Ziętek 
3. Fizjoterapeuta – Ada Lasota od 01.2021 
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Szklarska Poręba  
1. Trener SMS  – Adam Słomka 
2. Trener – Sławomir Kowalski 
 
Bieruń od 2020 
1. Trener, koordynator OSSM Bieruń – Szymon Kostka 
2. Trener – Damian Pławecki 
3. Trener – Magdalena Kulska 
4. Alan Ostrowski od 01.2021 
5. Fizjoterapeuta – Katarzyna Jakubowska do 12.2020, Aleksandra Styczeń od 01.2021 
 
Kadra szkoleniowa  2020-2021 
 
W grudniu 2019 roku Związek musiał się rozstać z Trenerem Głównym Kim Youngiem oraz 
trenerką Lee. W okresie od stycznia 2020 do września 2020 Trenerami Głównymi Kadry 
Narodowej zostali Robert Mateusiak oraz Łukasz Moreń. (odpowiednio Trener Kadry 
Narodowej Elity Gier Podwójnych Mężczyzn oraz Trener Kadry Narodowej Elity Gier 
Podwójnych Kobiet) W Lipcu dołączyła do zespołu trenerskiego Weronika Nowakowska ( z  
końcem grudnia zakończono współpracę) jako trener mentalny a we wrześniu Nadia Zięba w 
roli Asystenta Trenera Głównego Kadry Narodowej Elity. W październiku 2020 Zarząd Polskiego 
Związku Badmintona zatrudnił nowego Trenera Głównego Kadry Narodowej Stephena Buttlera.  
W składzie trenerów Kadry Narodowej są również Paweł Gasser do 31.03.2021 – trener 
przygotowania fizycznego, od 1.04- Mateusz Spalik oraz Jakub Mikołajczyk, fizjoterapeuta. Z 
dniem 30.06.2021 po 2,5 latach pracy na stanowisku trenera gier podwójnych współpracę 
zakończył Łukasz Moreń. Po 2,5 latach pracy na stanowisku trenera gier podwójnych Robert 
Mateusiak z dniem 31.08.2021 kończy współpracę z PZBad. Robert postanowił spróbować 
swoich sił na stanowisku dyrektora wykonawczego w Polsat Boxing Promotions. Nową pracę 
traktuje jako wyzwanie i zdobycie kolejnych doświadczeń w swojej bogatej karierze sportowej. 
Mamy nadzieję, że po zrealizowaniu się w nowym środowisku, powróci do badmintona 
bogatszy o nowe kompetencje i doświadczenia. Polski Związek Badmintona rozpoczął już 
poszukiwania doświadczonego trenera do gier podwójnych , który uzupełni sztab szkoleniowy 
i będzie owocnie pracował pod nadzorem trenera Steva Butler. Zadaniem Trenera Głównego 
poza szkoleniem zawodników Kadry Narodowej jest również stworzenie i wprowadzenie 
spójnego systemu szkolenia zawodników w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadry ale także w 
OSSM’ach i SMSie. Stworzenie systemu weryfikacji i oceny zawodników i trenerów. Realizacja 
odpowiednich szkoleń grupowanych i indywidualnych dla trenerów 
 
Pozostali trenerzy 
Kadra Narodowa U19 
• Jacek Hankiewicz i Jarosław Suwała 
Kadra Narodowa U17 
• Wojciech Palikij, Adam Załęski 
Kadra NarodowaU13-U15 
• Szymon Kostka, Zbigniew Jasiulewicz, Kamil Korbel, Mateusz Dynak, Mirosław Marek 
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W roku 2019 Szkolenie odbywało się w następujących 
formach w ramach umów z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 
- stacjonarne, permanentne w Warszawie - Kadra Narodowa Seniorów oraz OSSM 
Warszawa w ramach  umowy budżetowej oraz FRKF oraz budżet parabadminton 
- stacjonarne, permanentne w Białymstoku - OSSM Białystok w ramach umowy FRKF 
- zgrupowania i konsultacje krajowe - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów w ramach 
umowy budżetowej, okołobudżetowej FRKF szkolenie centralne oraz parabadminton 
- zgrupowania i konsultacje zagraniczne - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów w ramach 
umowy budżetowej, FRKF szkolenie centralne 
- wyjazdy na turnieje zagraniczne i krajowe - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów w 
ramach umowy budżetowej, okołobudżetowej FRKF szkolenie centralne oraz parabadminton 
 
W latach 2020-2021 Szkolenie odbywa się w następujących formach w ramach umów z 
Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:  
- stacjonarne, permanentne w Warszawie - Kadra Narodowa Seniorów, Kadra Narodowa 
Parabadmintona oraz OSSM Warszawa w ramach umowy budżetowej oraz FRKF  
- stacjonarne, permanentne w Białymstoku i Bieruniu - OSSM Białystok i OSSM Bieruń w ramach 
umowy FRKF  
- zgrupowania i konsultacje krajowe - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów, Parabadmintona 
w ramach umowy budżetowej, FRKF  
- zgrupowania i konsultacje zagraniczne - Kadra Narodowa Seniorów w ramach umowy 
budżetowej  
- wyjazdy na turnieje zagraniczne i krajowe - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów, 
Parabadmintona w ramach umowy budżetowej, FRKF 
 
W ramach dofinansowania MKDNiS  w 2019 roku zostało przeprowadzonych łącznie: 
1. Zgrupowania i konsultacje krajowe - 23 w tym permanetne dla KNS , OSSM Warszwa, 
OSSM Białystok, oraz szkolenie Bartłomieja Mroza 
2. Zgrupowania i konsultacje zagraniczne - 2 KNS oraz KNJ w Korei Płd. 
3. Zawody krajowe - 8 KNS oraz KNJ 
4. Zawody zagraniczne - 23 KNS, KNJ oraz KNParabad. 
5. Zawody mistrzowskie - 3 KNS,KNJ, KNParabad. 
6. Szkolenie centralne 
Szkolenie centralne w drugim półroczu 2019r. realizowane zostało w formie 5 zgrupowań i 
konsultacji szkoleniowych oraz 3 startach w zawodach. W drugim półroczu nie było 
zaplanowanych imprez mistrzowskich, które stanowiły by start główny tego okresu. 
Przeprowadzono 3  konsultacje w Centralnym ośrodku badmintona w Warszawie, 1 konsultację 
w Białymstoku oraz 1 konsultację zagraniczną, co pozwoliło na sprawdzenie potencjału 
młodzieżowego przez trenerów kadr narodowych U15,17 i 19 oraz nakreślenie celów na rok 
2020. Przeprowadzone analizy pozwoliły wyselekcjonować zawodników do startów w 
międzynarodowych oraz potwierdziły naszą wizję co do kształtu KN na ME U17 w Gnieźnie. 
Spośród wszystkich kategorii juniorskich na uwagę zasługuje zawodniczka Joanna Podedworny, 
która jako 14 latka obecnie zajmuje 3 miejsce w rankingu Europejskim kat. U17. Zdobyła 
brązowy medal na tych Mistrzostwach Europy, przegrywając tylko z późniejszą zwyciężczynią  
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całego turnieju. Dobrze zaprezentował się też debel Melaniuk/ Ślepecki zajmując miejsca 5-8. 
Praca podczas zgrupowań szkoleniowych skupiała się na nauce oraz doskonaleniu umiejętności 
technicznych, taktycznych oraz zdolności motorycznych, zgrywaniu zawodników w parach oraz 
na poszukiwaniu optymalnych ustawień do gier podwójnych w kontekście najbliższych imprez 
mistrzowskich. Dużym wydarzeniem w roku 2019, było zgrupowanie zagraniczne w Korei.  
Zawodnicy mogli na nim trenować z najlepszymi Koreańskimi zawodnikami i szlifować 
umiejętności dzięki Podczas wyjazdu zawodnicy uczestniczyli w turnieju Korea Junior Open co 
było wielkim plusem całego zgrupowania. Podjęcie współpracy z jednym z najlepszych 
związków badmintona na świecie dało możliwość znacznego podniesienia poziomu sportowego 
zawodników i poziomu polskich trenerów.  
W drugim półroczu 2019 do szkolenia centralnego powołano 62 zawodników w 3 kategoriach 
wiekowych. Szkolenie centralne było uzupełnieniem szkolenia grupowego i zostało 
zrealizowane w formie zgrupowań i konsultacji szkoleniowych dla zawodników KN U15-U19. 
Badania lekarskie zawodników realizowane były przez przychodnie sportowo-lekarskie w 
miejscowościach macierzystych klubów. W trakcie akcji szkoleniowych zawodnicy mieli 
zapewnioną opiekę trenerską, halę, lotki oraz zakwaterowanie i wyżywienie Szkolenie 
prowadzone było przez doświadczonych trenerów poszczególnych kadr U15 Jarosław Suwała, 
U17 Łukasz Moreń, U19 Przemysław Wacha. W ramach środków własnych zawodnicy 
uczestniczyli w dodatkowych zawodach zagranicznych). 
 
1. Turnieje zagraniczne – starty zawodników w 2019: 
Wyniki Kadry Narodowej Seniorów w roku 2019 
 
1. Austrian Open 2019 – Rogalski, Dziółko 9 -16; Bochat&Cwalina 9 -16, 
2. Slovak Open 2019 – Dziółko 3-4 , Marczak&Adamek 3-4 
3. Portuguese International 2019 – Śmiłowski&Świerczyńska 3-4 
4. Polish Open 2019 – Śmiłowski&Świerczyńska 9-16 
5. Brazil International Challenge 2019 – Rogalski 9-16 
6. Hellas International 2019 – Adamek&Dąbczyńska 2, Goszczyńska&Świerczyńska 3-4, 
Bochat&Świerczyńska 2 
7. Slovenia international 2019 – Cwalina&Pietryja 2, Śmiłowski&Adamek 3-4 
8. Latvia International 2019 – Cybulski&Pietryja 2, Goszczyńska&Świerczyńska 3-4 , 
Śmiłowski&Adamek 1 
9. Lithuanian International 2019 – Cybulski&Pietryja 1, Śmiłowski&Adamek 3-4 
10. Je Wilson International Series(Ghana) – Rogalski 3-11. Lagos International(Nigeria) – 
Dziółko 9-16 
12. Hellas Open 2019(Grecja) – Śmiłowski&Świerczyńska 2 
13. Polish International 2019 – Michał Rogalski 3-4 
14. Kharkiv International 2019 – Świerczyńska&Śmiłowski 1 
15. Algieria Inernational 2019 – Dąbczyńska  
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Wyniki Kadry Narodowej Juniorów w roku 2019 
1. Czech U17 International – Niczyporuk 3-4 
2. Alpes International U19 – Piórkowski&Wrzalik 3-4 
3. Serbian U17 International – Podedworny 1, Szymanowski&Podedworny 3-4 
4. European U17 Championships – Podedworny 3-4 
Wyniki zawodników na zawodach mistrzowskich 
1. TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS – Rogalski 33 - 64; Świerczyńska&Śmiłowski 33 - 
64 
2. Mistrzostwa Świata w Parabadmintonie Bazylea - Mróz 3; Bójnicka&Szmigiel 3; Bójnicka 
w grze mieszanej 3 mc 
3. Mistrzostwa Europy U17 - Podedworny 3; Melaniuk&Ślepecki 9-16 
 
W ramach dofinansowania MKDNiS  w 2020 roku  (pandemia ograniczeniczyła nam realizację 
założonych planów) zostały przeprowadzone działania: 
I półrocze 2020 
1. Kadra Narodowa Elity - Zgrupowania i konsultacje krajowe - w tym permanentne dla 
KNS, OSSM Warszawa, OSSM Białystok, OSSM Bieruń oraz szkolenie Bartłomieja Mroza. 
Startem głównym w pierwszym półroczu były Drużynowe mistrzostwa Europy drużyn męskich 
i żeńskich. Do ME Drużyn Męskich zgłosiło się 34 zespoły, natomiast do ME Drużyn Żeńskich 29 
ekip. Drużyna Męska trafiła do grupy z Austrią, Irlandią i Rosją, niestety przegraliśmy pojedynki 
z Irlandią 1-4, z Austrią 2-3, Rosją 1-4, a awans z naszej grupy uzyskała tylko reprezentacja Rosji. 
Drużyny Żeńska, znalazła się w bardzo trudnej i wyrównanej grupie (Norwegia, Szkocja, 
Hiszpania i Szwecja) i zajęła 3 miejsce w grupie. Cieszyć może fakt zwycięstwa nad reprezentacją 
Hiszpanii teoretycznie dużo silniejszą i bardziej doświadczoną drużyną. Widoczny był na tych 
Mistrzostwach młody wiek naszej drużyny damskiej a co za tym idzie brak doświadczenia z 
dużych imprez, które dopiero zbierają nasze Zawodniczki. Start naszej reprezentacji na pewno 
zaprocentuje z powodu zdobytego tak cennego doświadczenia. Miejsca w zamrożonym 
rankingu kandydatów do IO2020: Michał Rogalski 119, Wiktoria Dąbczyńska 118, Paweł 
Śmiłowski/Magdalena Świerczyńska 68. Szkolenie od połowy marca do połowy maja 2020 ze 
względu na COVID 19, zmusiło nas do dostosowania systemu szkolenia zawodników walczących 
o kwalifikacje olimpijską jak i reszty Kadry Narodowej. Zawodnicy otrzymywali drogą mailową 
tygodniowe plany treningowe począwszy od 15 marca ( moment zamknięcia Ośrodka 
Szkoleniowego w Józefosławiu ). Trenerzy pozo- stawali w stałym kontakcie z Zawodnikami i 
monitorowali wykonanie planu oraz nanosili korekty jeśli zaszła taka potrzeba. Monitoring 
odbywał się poprzez kontakt mailowy, telefoniczny, wideo-konferencje , nagrania materiałów 
wideo z ćw. technicznych itp.. szkolenie dodatkowo zo- stało wzbogacone poprzez zadania 
teoretyczne programu Światowej Federacji Badmintona dla Zawodników, którzy pogłębiali 
swoją wiedzę merytoryczną i samoświadomość. Od dnia 11 maja grupa zawodników KN 
rozpoczęła zgrupowanie w COS OPO Spała. Od dnia 25 maja wznowione zostało szkolenie w 
Ośrodku w Józefosławiu. Epidemia COVID 19 spowodowała, że wszystkie turnieje od połowy 
marca 2020 zostały odwołane lub przełożone a kwalifikacja olimpijskiej i rankingi zamrożone. 
Dwa główne starty w tym roku Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Europy zostały przełożone na 
przyszły rok. Biorąc to wszystko pod uwagę głównym startem na ten rok będą Eliminacje do 
Drużynowych Mistrzostw Europy oraz gotowość do nowego procesu kwalifikacji olimpijskiej. 
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2. OSSM - Szkolenie w pierwszym półroczu 2020 realizowane było w ramach środków z 
FRKF w 3 placówkach szkoleniowych - w OSSM Warszawa (14 zawodników), OSSM Białystok  
(14 zawodników), oraz OSSM Bieruń (16 zawodników) i przyjęło formę ciągłych, stacjonarnych 
zgrupowań półrocznych. Zawodnicy powołani do szkolenia stanowią trzony reprezentacji w 
kategorii junior, junior młodszy, młodzik. W okresie od połowy marca do połowy maja 
zawodnicy z związku z epidemią COVID odbywali treningi zdalnie z domów, otrzymując plan 
treningowy do realizacji. Cele szkoleniowe w pewnym stopniu zostały zrealizowane : dokonanie 
oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie techniki uderzeń, pracy nóg, 
taktyki oraz motoryki, jako składowej procesu selekcji a później wdrażanie wspólnego systemu 
doskonalenia techniki, taktyki i motoryki o tyle cele wynikowe nie miały szans na realizację – 
odwołane zostały wszystkie imprezy mistrzowskie w pierwszym półroczu 2020 roku. Zawodnicy 
OSSM-ów w lutym wzięli udział w Mistrzostwach Europy U15 (Podkowiński, Mitroszewski 
(Białystok), Jochacy, Stokfisz (Bieruń), gdzie pokazali się z dobrej strony oraz Drużynowych 
Mistrzostwach Europy Drużyn Męskich i Żeńskich we Francji (Szymanowski, Podedworny, 
Jankowska), gdzie pokazali się z dobrej strony, zebrali cenne doświadczenie oraz dołożyli punkty 
dla drużyny. Ponadto zawodnicy OSSM Białystok w I półroczu wystartowali w 1 turnieju 
międzynarodowym Juniorów w Przemyślu oraz Międzynarodowych Turnieju Elity na Słowacji. 
Zawodnicy brali udział w rozgrywkach Lotto Ekstraligi Badmintona, gdzie ostatecznie uplasowali 
się na 5 miejscu. 
 
3.Szkolenie centralne w pierwszym półroczu 2020r. zostało zrealizowane tylko do połowy 
marca, w formie 2 zgrupowań dla KN U15, które pozwoliły wyselekcjonować zawodników do 
startu w MEU15 oraz przygotować ich do Mistrzostw Europy U15, Mistrzostw Europy U15 we 
Francji, Drużynowych Mistrzostw Europy drużyn męskich i żeńskich również we Francji oraz 
startu w German Junior. Dalsze działania w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane z 
powodu pandemii Covid-19 i przesunięte na drugą połowę roku. Na Mistrzostwa Europy U15 
skład został wystawiony tak, żeby postarać się zdobyć medale oraz jak najwięcej miejsc 
punktowanych. Ze względu na ograniczoną liczbę startów międzynarodowych i brak wiedzy 
dotyczącej poziomu sportowego rywali, trudno było założyć jednoznaczne zadania wynikowe. 
Nasza reprezentacja pokazała się z bardzo dobrej strony, zawodnicy nie rozstawiani bardzo 
dobrze się zaprezentowali docierając do dwóch ćwierćfinałów. Do Drużynowych Mistrzostw 
Europy Drużyn Męskich i Żeńskich zostało powołanych 3 zawodników z kategorii junior i junior 
młodszy. Powołania na Drużynowe Mistrzostwa Europy oparte były na obecnym poziomie 
sportowym danych zawodników Kadry Narodowej jak również sytuacji zdrowotnej oraz 
zaangażowaniu i pracy poszczególnych zawodników. Trenerzy powołali zawodniczki Zuzannę 
Jankowską i Joannę Podedworny wskazując je jako młode, perspektywiczne zawodniczki, które 
trenują w OSSM Warszawa przy Kadrze Narodowej, które mimo młodego wieku stanowią ścisłą 
czołówkę kobiecego singla w naszym kraju i start w Mistrzostwach Europy Elity będzie dla nich 
sprawdzianem na tle czołowych zawodniczek Europy  i bardzo cennym doświadczeniem. Joanna 
Podedworny : Niestety na pierwszym treningu na miejscu we Francji nabawiła się urazu, który 
uniemożliwił jej grę w pierwszych dwóch dniach turnieju co bardzo mocno skomplikowało 
ustawienie gier i kosztowało przegraną z Norwegią. Joanna zagrała tylko w meczu z Hiszpanią  
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przeciwko Manuela Diaz i uległa swojej rywalce w 3 setach 11-21 21-12 21-18. W tym meczu 
widoczne było to, że jest to pierwszy mecz Polki na imprezie tej rangi oraz większe 
doświadczenie przeciwniczki, która dużo lepiej radziła sobie z odmiennymi warunkami jakie 
panowały na różnych stronach kortu ( gra z wiatrem i pod wiatr ). Jednakże Polka zagrała 
poprawnie i będzie to dla niej cenne doświadczenie. Zuzanna Jankowska : zawodniczka na co 
dzień trenująca w OSSM w Warszawie została powołana do udziału w DME ze względu na oraz 
poziom, który reprezentuje. W pierwszym meczu przeciwko Szwecji zdobyła jedyny punkt dla 
Polski zwyciężając w 3 setach. W drugim meczu przeciwko Norwegii Zuzia zagrała także bardzo 
dobry i wyrównany mecz. W trzecim meczu przeciwko Szkocji Zuzia zagrała swój najsłabszy 
mecz na turnieju ulegając w dwóch setach. W ostatnim meczu grupowym przeciwko Hiszpanii 
zawodniczka w pewny i kontrolowany sposób zwyciężyła. Podsumowując występ Zuzanny 
Jankowskiej był bardzo dobry. Młoda zawodniczka zebrała cenne doświadczenie oraz dołożyła 
cenne punkty wygrywając w meczu z wyżej notowanymi przeciwniczkami ze Szwecji czy z 
Hiszpanii. W kategorii drużyn męskich szansę dostał singlista Mikołaj Szymanowski, Mikołaj był 
najmłodszym zawodnikiem reprezentacji i dostał szansę swojego pierwszego występu w 
turnieju rangi mistrzowskiej elity, z racji tego że Mikołaj był czwartym singlistą, ze względów 
taktycznych dostał on szansę występu tylko w jednym pojedynku z Rosją, przeciwko wyżej 
notowanemu w rankingu Światowym Georgijem Lebedevem ulegając mu 14-21, 11-21. Na 
turniej German Junior zostało powołanych 12 zawodników z kategorii U17 i U19, był to turniej 
rangi Circuit 2020. Kategoria turnieju Junior International Grand Prix. Singliści: Piórkowski oraz 
Szymanowski ulegli w pierwszych rundach zawodnikom z Niemiec i Finlandii. Kobzar pomimo 
dobrej gry przegrał w pierwszej rundzie z wyżej notowanym i bardziej doświadczonym 
Koreańczykiem. Niczyporuk jako jedyny przeszedł pierwszą rundę po zwycięstwie nad 
zawodnikiem z Niemiec, w drugiej rundzie uległ w dwóch nierównych setach faworyzowanemu 
Duńczykowi. Singlistki: Górniak, Podedworny oraz Jankowska przegrały w pierwszych rundach 
z wyżej notowanymi Azjatkami z Tajlandi, Malezji i Hong Kongu. Deble męskie: 
Ślepecki/Melaniuk przegrali w pierwszej rundzie. Szymanowski/Niczyporuk w pierwszej rundzie 
ulegli w dwóch wyrównanych setach parze z Niemiec. Piórkowski/Wrzalik w pierwszej rundzie 
gładko przegrali w dwóch setach z parą z Malezji. Deble damskie: Pławecka/Zimnol w pierwszej 
rundzie przegrały w dwóch równych setach z wyżej notowanymi Rosjankami. 
Górniak/Jankowska w pierwszej rundzie przegrały w dwóch nierównych setach na wyżej 
notowane Japonki. Mixty: Melaniuk/Zimnol po wyrównanej grze przegrali w drugiej rundzie, w 
trzech setach z parą francuską. W pierwszej rundzie trafili na wolny los. Ślepecki/Pławecka 
odnieśli w pierwszej rundzie zwycięstwo w dwóch setach nad parą łotewsko-austriacką, 
natomiast w drugiej rundzie ulegli również w dwóch setach parze malezyjskiej. Wrzalik/Górniak 
przegrali w drugiej rundzie, po dwóch wyrównanych setach na Francuzów. W pierwszej rundzie 
trafili na wolny los. Kobzar/Podedworny w pierwszej rundzie po trzysetowym pojedynku 
odnieśli zwycięstwo nad Czechami. W drugiej rundzie, po bardzo dobrym i zaciętym meczu 
przegrali z wyżej notowanymi i faworyzowanymi Koreańczykami 
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4. SMS - Szkolenie w roku 2020 realizowane było częściowo dzięki przekazanym środkom 
z FRKF w placówce szkoleniowej – SMS Szklarska Poręba w formie ciągłego, stacjonarnego 
zgrupowania. Cześć zawodników powołanych było do szkolenia centralnego w reprezentacji. 
Zaplanowane szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z planem w okresie styczeń do połowy 
marca oraz od połowy maja do końca czerwca. W okresie od połowy marca do połowy maja 
zawodnicy z związku z epidemią COVID odbywali treningi zdalnie z domów, otrzymując plan 
treningowy do realizacji.Trenerzy dokonywali okresowej oceny umiejętności poszczególnych 
zawodników w zakresie techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej 
procesu selekcji. Kontynuowana była praca nad: nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem 
umiejętności  technicznych – na poziomie ogólnym i specjalistycznym w zależności od wieku i 
poziomu umiejętności zawodników. Prowadzony trening motoryki pozwalał utrzymać wysoką 
dyspozycję fizyczną zawodników. Zawodnicy co miesiąc przedstawiają realizację planu 
treningowego w postaci dzienniczków zawodnika. 
II półrocze 
1. Kadra Narodowa Elity - W grupie eliminacyjnej Drużynowych Mistrzostw Europy mamy 
ekipy z Rosji, Belgii i Szwajcarii. Ze startów zagranicznych udało się wystartować w dwóch 
międzynarodowych turniejach, w Niemczech oraz Portugalii, gdzie podczas turnieju SaarLux 
Open w Niemczech mixt Szydłowski/Adamek dotarł do ćwierćfinału, a w Portugalii mixty 
Śmiłowski/Świerczyńska oraz Trecki/Adamek zdobyły brązowe medale. Ranking do IO 2020 jest 
w dalszym ciągu zamrożony Michał Rogalski 119, Wiktoria Dąbczyńska 118, Paweł 
Śmiłowski/Magdalena Świerczyńska 68. Szkolenie od początku lipca ze względu na COVID 19, 
zmusiło nas do dostosowania systemu szkolenia zawodników walczących o kwalifikacje 
olimpijską jak i reszty Kadry Narodowej. Szkole- nie oprócz zgrupowania stacjonarnego w 
naszym Ośrodku oparło się o zgrupowania w Zakopanem, Cetniewie, duńskim Holbaek. 
 
2. OSSM - Szkolenie w drugim półroczu 2020 realizowane było w ramach środków z FRKF 
w 3 placówkach szkoleniowych - w OSSM Warszawa (18 zawodników), OSSM Białystok (15 
zawodników), oraz OSSM Bieruń (20 zawodników) i przyjęło formę ciągłych, stacjonarnych 
zgrupowań półrocznych. Zawodnicy powołani do szkolenia stanowią trzony reprezentacji w 
kategorii junior, junior młodszy, młodzik. 
 
3. OSSM Bieruń- Zakładane cele szkoleniowe zostały zrealizowane w pełnym wymiarze 
godzino- wym. Okres marzec-maj, kiedy zawodnicy trenowali zdalnie poprzez indywidualne  
rozpiski treningowe znacznie podniósł poziom motoryczny większości zawodników. 
Systematyczna praca pozwoliła znacznie wyeliminować indywidualne braki techniczno-
taktyczne oraz słabe punkty w aspekcie motorycznym. Bardzo dobrze przepracowany okres 
wakacji ze zgrupowaniem w Zakopanym dał odzwierciedlenie na kilku startach zagranicznych 
Słowacja i Czechy gdzie zawodnicy OSSM Bieruń plasowali się na miejscach medalowych oraz 
na wrześniowych Mistrzostwach Polski. We wrześniu 2020 do ośrodka w Bieruniu dołączyło 3 
zawodników o wysokim potencjale sportowym. Niestety znaczne ograniczenia związane z 
pandemią nie pozwoliły na bezpośrednia rywalizację z zawodnikami zagranicznymi tak aby 
rzetelnie móc porównać progres całej grupy. 
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4. OSSM Warszawa - Szkolenie grupowe w OSSM Warszawa w drugim półroczu odbywało 
się w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy U19. Mając na uwadze warunki 
pandemiczne panujące na Świecie do momentu odwołania wyjazdu to był cel główny. 
Możliwość startów kontrolnych została zmniejszona do minimum co uniemożliwiło 
sprawdzenie poziomu sportowego na arenie europejskiej zawodnikom w kategorii U19. 
Zawodnicy młodsi mieli możliwość startu w turnieju Junior Czech Open U17 (Kwinta, Wilczak, 
Krajewski, Zychowicz, Kamiński) Był to jedyny start zagraniczny możliwy do zrealizowania. 
Szkolenie sportowe realizowane było w oparciu o trening techniczno-taktyczny, motoryczny 
oraz mentalny. Wszystkie aspekty przygotowań skierowane były na udział w Mistrzostwa 
Europy U19 (Lahti, Finlandia) ponieważ trzon reprezentacji stanowią zawodnicy OSSM 
Warszawa (Szymanowski, Kwinta, Ślepecki, Melaniuk, Jankowska, Podedworny, Khomich ). Po 
decyzji zarządu PZBad o rezygnacji z udziału w ME U19 cel treningowy został skierowany na 
Mistrzostwa Polski gdzie zawodnicy zaprezentowali wysoką formę startową zdobywając 
miejsca na podium w różnych kategoriach wiekowych. 
 
5. OSSM Białystok - Zaplanowane na drugie półrocze szkolenie zostało zrealizowane 
zgodnie z planem. Trenerzy dokonali okresowej oceny umiejętności poszczególnych 
zawodników w zakresie techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej 
procesu selekcji. W OSSM Białystok kontynuowana jest praca nad: nauką/doskonaleniem i 
ujednolicaniem umiejętności technicznych – na poziomie ogólnym. Prowadzony jest także 
trening motoryki pozwalający utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników oraz zajęcia z 
fizjoterapeutą. Ze względu na Covid, zawodnicy OSSM Białystok w II półroczy nie startowali w 
turniejach zagranicznych. Rywalizowali w Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski U15 oraz w turniejach krajowych a także Lotto 
Ekstralidze Badmintona. Zrealizowane w OSSM zgrupowania szkoleniowe pozwoliły na 
optymalne przygotowanie reprezentantów do wy- mienionych zawodów mistrzowskich. 
W MPJ w 2020r. zawodnicy OSSM Białystok zdobyli 1 srebrny, 2 brązowe medale. W 
mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych/OOM 1 srebrny, 4 brązowe medale, w 
Mistrzostwach Polski do lat 15 zdobyli 1 złote, 1 srebrny i medal. W rozgrywkach Lotto Ekstraligi 
młodzi zawodnicy zajmują wysoką 6 lokatę na 12 zespołów. 
 
6. Szkolenie centralne w drugim półroczu 2020r. zrealizowane zostało w formie 15 
zgrupowań i konsultacji krajowych dla KNU15, KNU17,KNU19, oraz 2 zgrupowań dla KNU23, 
które miedzy innymi miały na celu wyselekcjonowanie zawodników do startu w MEU19 oraz 
przygotować ich do tych mistrzostw. Niestety z powodu pandemii i pogarszającej się sytuacji na 
świecie Polska podjęła trudną decyzję i wycofała się w ostatniej chwili z udziału w tej  
imprezie ze względów bezpieczeństwa. W drugim półroczu ze startów zagranicznych udało się 
wystartować tylko na turnieju w Ceskim Krumlovie, reszta turniejów zagranicznych została 
odwołana. Start w Czechach był dla zawodników KN U15 i U17 udany, gdyż nasi zawodnicy 
przywieźli z tego turnieju 7 medali. Dalsze działania w drugim półroczu oparliśmy o zgrupowania 
krajowe, które odbyły się w większości w Centralnym Ośrodku Badmintona w Józefosławiu 
(Lavo), oraz w ośrodkach OSSM Białystok i OSSM Bieruń, starty oparliśmy o starty w zawodach 
krajowych jak Puchar Polski, oraz start w Mistrzostwach Polski właściwych kategorii wiekowych,  
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po Mistrzostwach zostały powołane nowe kadry, uwzględniając wyniki w imprezach 
mistrzowskich i zmianę kategorii wiekowej. Również od października powołaliśmy KN U23, przy 
powołaniu cele jakie nam przyświecały, to przede wszystkim misja sportowa, jaką jest 
stworzenie zaplecza dla Kadry Narodowej Elity poprzez utrzymanie ciągłości szkolenia a także 
cel społeczny aby utrzymać jak najdłużej młodych ludzi w sporcie wyczynowym. Nie bez uwagi 
pozostaje również cel ekonomiczny jakim jest efektywne wykorzystanie już zainwestowanych 
środków finansowych w szkolenie tych zawodników w młodszych kategoriach wiekowych. 
Polski Związek Badmintona szkoli zawodników w kategoriach wiekowych od U-15 poprzez U-19 
do Kadry Elity włącznie. Zawodnicy kończąc wiek juniora (U-19) dotychczas mieli jedynie odległą 
perspektywę dalszego szkolenia w Kadrze Elity, jednak udawało się to nielicznym. W chwili 
obecnej Polski Związek Badmintona ma bardzo ograniczone możliwości ciągłego trenowania tej 
grupy zawodników i nie stwarzając im możliwości dalszego rozwoju, nie mamy bezpośredniego 
zaplecza dla Kadry Narodowej Elity (brak konkurencji). W ten sposób ograniczamy sobie 
również możliwość dobrego szkolenia młodszych roczników, gdyż nie stwarzamy im wzorców 
do naśladowania. Dzięki stworzeniu Programu Kadry Młodzieżowej Polski Związek Badmintona 
ma szansę tę sytuację odwrócić i zrealizować ww cele. Wsparciem w szkoleniu objętych zostało 
28 zawodników, 16 trenujących na stałe w Warszawie, pozostali w dużych ośrodkach 
akademickich (Kraków, Wrocław, Katowice). Dla zawodników trenujących w Warszawie 
stworzone zostały warunki do codziennego treningu wraz z zapleczem szkoleniowym. 
Zawodnicy są monitorowani przez trenerów Kadry Narodowej Elity, tak aby najlepsi z nich mieli 
szansę na dołączenie do Kadry Elity. 
7.Program „Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie”- nowy projekt Ministerstwa, którego 
celem jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w 
kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego oraz wyselekcjonowanie utalentowanych 
badmintonowo zawodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych w wyższych 
kategoriach wiekowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia  
i możliwości podnoszenia poziomu sportowego. Szkoleniem zostało objętych 21 
reprezentantów w kategorii Juniora Młodszego oraz 24 reprezentantów w kategorii młodzika, 
którzy wyróżniają się wynikami oraz predyspozycjami badmintonowymi. Łącznie szkoleniem 
zostało objętych 45 zawodników. Szkolenie w programie Mały Wielki Polak zostało 
zrealizowane w formie 2 zgrupowań dla KN U15 i 2 zgrupowań dla KN U17, zgrupowania w 
obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19, miały za zadanie utrzymanie odpowiedniego 
poziomu motywacji zawodników oraz zapewnienie efektywnego szkolenia. Praca podczas 
zgrupowań szkoleniowych skupiała się na doskonaleniu umiejętności technicznych, taktycznych 
oraz zdolności motorycznych, zgrywaniu zawodników w parach oraz na poszukiwaniu 
optymalnych ustawień do gier podwójnych. 
 
8.SMS - Zaplanowane szkolenie było realizowane zgodnie z planem. Trenerzy dokonywali 
okresowej oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie techniki uderzeń, pracy 
nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej procesu selekcji. Kontynuowana była praca nad: 
nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem umiejętności technicznych – na poziomie ogólnym i 
specjalistycznym w zależności od wieku i poziomu umiejętności zawodników. Prowadzony 
trening motoryki pozwalał utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników. Zawodnicy co  
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miesiąc przedstawiają realizację planu treningowego w postaci dzienniczków zawodnika. 
Niestety Pandemia zakłóciła szkolenie w okresie marzec - czerwiec. Zmuszeni zostaliśmy 
zamknąć szkołę i przejść na szkoleni zdalne. Trenerzy kontaktowali się ze swoimi zawodnikami 
przez dziennik elektroniczny oraz platformę, która zapewniła szkoła. W momencie zwalniania 
ograniczeń wróciliśmy do szkolenia na zasadzie konsultacji z zachowaniem wszelkich norm 
bezpieczeństwa- był to dość ciężki okres bo w sporcie bardzo ważny jest kontakt z trenerem i 
jego nadzór nad procesem treningowym. 
 
W ramach dofinansowania MKDNiS  w 2021 roku  (pandemia ograniczeniczyła nam realizację 
założonych planów) zostały przeprowadzone działania: 
1. Kadra Narodowa Elity 
W pierwszym półroczu 2021 roku Epidemia COVID 19 w dalszym ciągu nie pozwalała na 
swobodne startowanie w odwoływanych, bądź przekładanych na późniejsze terminy turniejach 
międzynarodowych. Kwalifikacja olimpijska i rankingi zostały odmrożone od marca 2021. 
Startem głównym w pierwszym półroczu były przełożone z zeszłego roku Mistrzostwa Europy 
rozgrywane na Ukrainie, gdzie zakwalifikowało się czworo naszych zawodników: para mieszana 
Paweł Śmiłowski/Magdalena Świerczyńska oraz para w grze podwójnej mężczyzn Wiktor 
Trecki/Maciej Matusz. 
Pierwszym startem naszych zawodników był turniej Polish Open w Gnieźnie, gdzie zagrała 
prawie cała kadra narodowa, Michał Rogalski dotarł do ćwierćfinału zdobywając cenne punkty 
do rankingu olimpijskiego. Wracający do startów po kontuzji Miłosz Bochat zdobył dwa medale, 
w grze podwójnej z Cwaliną oraz w grze mieszanej z Wiktorią Adamek, srebro zdobyła również 
para w grze podwójnej kobiet Jankowska. Khomich, start zawodników po długiej przerwie 
można uznać za dobry. Punktów do kwalifikacji olimpijskiej nasi zawodnicy szukali również na 
turnieju w Peru oraz Portugalii, gdzie w Peru Rogalski dotarł do ćwierćfinału, a Dąbczyńska do 
półfinału, zaś w Portugali Rogalski dotarł do ćwierćfinału, a Dąbczyńska odpadła w drugiej 
rundzie. Pozostali kadrowicze wystartowali jeszcze na turniejach w Austrii i Słowenii, w Austrii 
najlepiej zaprezentowała się para kobieca Marczak/ Kwaśnik, która dotarła do ćwierćfinału. 
Michał Rogalski i Wiktoria Dąbczyńska otarli się o bezpośrednią kwalifikację Olimpijską. 
Zawodnicy byli na pierwszych miejscach rezerwowych jednak nie udało sie uzyskac kwalifikacji 
olimpijskiej. Pozostaje niedosyt, ponieważ po "odmrożeniu" turniejów kwalifikacyjnych, udało 
się wystartować tylko na 3 z nich. Pozostałe niestety zostały odwołane, co zmniejszyło szanse 
zawodników na uzyskanie niezbędnych do kwalifikacji punktów(dla przykładu Wiktorii 
Dąbczyńskiej do bezpośredniej kwalifikacji zabrałko niespełna 50 punktów).  
 
2. OSSM - Szkolenie w pierwszym półroczu 2021 realizowane było w ramach środków z FRKF w 
3 placówkach szkoleniowych - w OSSM Warszawa (18 zawodników), OSSM Białystok (15 
zawodników), oraz OSSM Bieruń (20 zawodników) i przyjęło formę ciągłych, stacjonarnych 
zgrupowań półrocznych. Zawodnicy powołani do szkolenia stanowią trzony reprezentacji w 
kategorii junior, junior młodszy, młodzik.  
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3.OSSM Bieruń- Miniony okres 6 miesięcy podobnie jak rok temu był trudny do realizacji 
zakładanych celów i rezultatów. Szkoleniowe w OSSM Bieruń tylko w niewielkim okresie zostało 
zawieszone 10 dni i przybrało formę rozpisek jakie zawodnicy realizowali w domach (III Fala 
pandemii) Dokonanie oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie techniki 
uderzeń, pracy nóg, taktyki, motoryki, jako składowej procesu selekcji mogło mieć miejsce 
wyłącznie na arenie krajowej. Minimalna możliwość udziału w turniejach międzynarodowych 
poza granicami kraju. Wszyscy zawodnicy wykonali plan który w sposób zadowalający przyczynił 
się do podniesienia poziomu sportowego . 
 
4. OSSM Warszawa - Zakładane cele w pierwszym półroczu 2021 roku zostały 
zrealizowane. Sytuacja z pandemią zarówno w kraju jak i na całym świecie utrudniała realizację 
niektórych celów. Mimo utrudnień bardzo dużą uwagę zwracano na rozwój i doskonalenie 
zawodników, a turniejami kontrolnymi dla wielu z nich stały się Mistrzostwa Polski. W 
rozegranych turniejach Mistrzostw Polski w kategoriach juniorskich widać wyraźną dominację 
zawodników z ośrodków OSSM. Doskonalenie oceny umiejętności poszczególnych zawodników 
w zakresie techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz poziomu zdolności motorycznych zostało 
zrealizowane poprzez: wprowadzenie testów motorycznych oraz bardziej szczegółowy 
monitoring doskonalenia technik niezbędnych na korcie w postaci arkuszy ewaluacyjnych. 
Każdemu z zawodników określone zostały elementy wymagające poprawy. Każdy z zawodników 
posiada wiedzę,  nad czym należy pracować aby rozwój był widoczny. Ocena kontrolna rozwoju 
zawodników odbywać się będzie, co 3 miesiące i ma wyznaczać kierunek pracy z zawodnikiem 
w części treningu indywidualnego. W okresie 6 miesięcy zrealizowane zostały 234 jednostki 
treningowe, co dało ponad 450 godzin treningowych w skali całego półrocza. W okresach 
tygodniowych zawodnicy realizowali również trening motoryczny, który po wcześniej 
przeprowadzonych testach FMS i testach motorycznych wskazały słabe punkty każdego z 
zawodników. Główne jednostki treningowe realizowane były w dwóch grupach zależnie od 
zaawansowania. Zadania do realizacji były i są oparte o start główny, którym są ME U17 
rozgrywane na początku września 2021. Po wstępnej analizie na dzień dzisiejszy uzyskamy 
rozstawienia we wszystkich konkurencjach w turnieju indywidualnym. 
 
5.OSSM Białystok – Zaplanowane na pierwsze półrocze szkolenie zostało zrealizowane zgodnie 
z planem. Trenerzy dokonali okresowej oceny umiejętności poszczególnych zawodników w 
zakresie techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej procesu selekcji. W 
OSSM Białystok kontynuowana jest praca nad: nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem 
umiejętności technicznych – na poziomie ogólnym. Prowadzony jest także trening motoryki 
pozwalający utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników oraz zajęcia z fizjoterapeutą. Ze 
względu na Covid, zawodnicy OSSM Białystok w I półroczu nie startowali w turniejach 
zagranicznych. Rywalizowali w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, dwukrotnie w 
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski U17, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski U15 oraz w turniejach krajowych a także Lotto 
Ekstralidze Badmintona. Zrealizowane w OSSM zgrupowania szkoleniowe pozwoliły na 
optymalne przygotowanie reprezentantów do wymienionych zawodów mistrzowskich. W 
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski U17 w Bieruniu nasi zawodnicy zdobyli 2x złoty medal  
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i srebrny, W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski U17 w Markach zdobyły złoty, srebrny i 
brązowy medal. W Mistrzostwach Polski: Juniorów w 2021r. zawodnicy OSSM Białystok zdobyli 
2 brązowe medale. W mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych/OOM  2 x złoto, srebrno, 3 
brązowe medale, w Mistrzostwach Polski do lat 15 zdobyli 1 złoty. W rozgrywkach Lotto 
Ekstraligi młodzi zawodnicy zajęli 7 lokatę na 12 zespołów. 
 
7.Szkolenie centralne w pierwszym półroczu 2021r. zostało zrealizowane w formie zgrupowania 
stacjonarnego dla KNU23 oraz 2 zgrupowań dla KN U15/U17/U19, które rozpoczęły selekcję 
zawodników do startu w MEU17 oraz rozpoczęły przygotowania zawodników do tych 
mistrzostw. Zgrupowania odbyły się w Centralnym Ośrodku Badmintona w Józefosławiu (Lavo), 
starty oparliśmy o starty w zawodach krajowych jak Polish International U17, gdzie Joanna 
Podedworny zdobyła złoty medal w grze pojedynczej. Bardzo dobrze zaprezentowała się też 
pozostałą kadra, która ze względu na ograniczone środki startowała na koszt własny, 
zdobywając 7 medali oraz punkty rankingowe, czym bardzo zbliżyli się do ewentualnych 
rozstawień na wrześniowe Mistrzostwach Europy U17. Oraz o starty w Mistrzostwach Polski 
właściwych kategorii wiekowych. 
W pierwszym półroczu 2021 do szkolenia centralnego powołano 93 zawodników w 4 
kategoriach wiekowych. Szkolenie centralne było uzupełnieniem szkolenia grupowego i zostało 
zrealizowane w formie zgrupowań szkoleniowych dla zawodników KN U15/U17/U19 oraz 
zgrupowania stacjonarnego dla zawodników KNU23. 
8.Program „Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie”- projekt Ministerstwa, którego celem jest 
wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w kategoriach 
wiekowych młodzika i juniora młodszego oraz wyselekcjonowanie utalentowanych 
badmintonowo zawodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych w wyższych 
kategoriach wiekowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości 
podnoszenia poziomu sportowego. pandemią Covid-19, miały za zadanie utrzymanie 
odpowiedniego poziomu motywacji zawodników oraz zapewnienie efektywnego szkolenia. 
Szkolenie w pierwszym półroczu 2021 w programie Mały Wielki Polak zostało zrealizowane w 
formie zgrupowań dla KN U15/ KN U17, zgrupowania w obecnej sytuacji związanej z pandemią 
Covid-19, miały za zadanie utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji zawodników oraz 
zapewnienie efektywnego szkolenia oraz przygotowaniem do ME U17. Szkoleniem zostało 
objętych 21 reprezentantów w kategorii Junior Młodszy oraz 23 reprezentantów w kategorii 
młodzik, którzy wyróżniają się wynikami oraz predyspozycjami badmintonowymi. Łącznie 
szkoleniem zostało objętych 44 zawodników. Praca podczas zgrupowań szkoleniowych skupiała 
się na doskonaleniu umiejętności technicznych, taktycznych oraz zdolności motorycznych, 
zgrywaniu zawodników w parach oraz na poszukiwaniu optymalnych ustawień do gier 
podwójnych. Kontynuacja KN U23, przy powołaniu cele jakie nam przyświecały, to przede 
wszystkim misja sportowa, jaką jest stworzenie zaplecza dla Kadry Narodowej Elity poprzez 
utrzymanie ciągłości szkolenia a także cel społeczny aby utrzymać jak najdłużej młodych ludzi 
w sporcie wyczynowym. Wsparciem zostało objętych 28 zawodników, 16 trenujących na stałe 
w Warszawie, pozostali w dużych ośrodkach akademickich (Kraków, Wrocław, Katowice). Dla 
zawodników trenujących w Warszawie stworzone zostały warunki do codziennego treningu  
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wraz z zapleczem szkoleniowym. Zawodnicy są monitorowani przez trenerów Kadry Narodowej 
Elity, tak aby najlepsi z nich mieli szansę na dołączenie do Kadry Elity. 
 
8. SMS - Szkolenie w pierwszym półroczu 2021 roku realizowane w formie ciągłego, 
stacjonarnego zgrupowania. Cześć zawodników powołanych było  do szkolenia centralnego w  
reprezentacji. Zaplanowane szkolenie było realizowane zgodnie z planem. Trenerzy dokonywali 
okresowej oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie techniki uderzeń, pracy 
nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej procesu selekcji.  Kontynuowana była praca nad: 
nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem umiejętności technicznych – na poziomie ogólnym i  
specjalistycznym w zależności od wieku i poziomu umiejętności zawodników. Prowadzony  
trening motoryki pozwalał utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników.  
Zawodnicy co miesiąc przedstawiają realizację planu treningowego w postaci dzienniczków 
zawodnika. 
 
 

VII. SZKOLENI ZAWODNICY 

• zał. Nr 1 do powyższego sprawozdania.  

VIII. MIĘDZYNARODOWE TURNIEJE W POLSCE 
W roku 2021 odbyły się: 

• Polish Open w Gnieźnie, 

• Polish Open U17 Marki 

• Polish International U17 w Bieruniu 

• także I Otwarte Mistrzostwa Polski w Parabadmintonie - Baukrane Zakopane 2020, w 

których udział wzięli zawodnicy z Polski i Czech. W roku 2021 zaplanowane są III Otwarte 

Mistrzostwa Polski, które także odbędą się w Zakopanem. 

Ponadto PZBad w roku 2020 miał być organizatorem Polish Open 2020, Mistrzostw Europy 
Juniorów, Klubowych Mistrzostw Europy oraz Polish International. Sytuacja wywołana 
pandemią Covid -19 spowodowała iż wszystkie te wydarzenia zostały odwołane lub 
przeniesione. 
 

IX. INNA DZIAŁALNOŚĆ 
 
• Polski Związek Badmintona wystąpił z wnioskiem do BWF o przyznanie grantu w 
programie: BWF Membership Grants Programme. Po ocenie wniosku zostało Związkowi 
przyznane 5.000 $ wsparcia. 
Dużym wydarzeniem w roku 2019, było zgrupowanie zagraniczne w Korei. Zawodnicy mogli na 
nim trenować z najlepszymi Koreańskimi zawodnikami i szlifować umiejętności dzięki Podczas 
wyjazdu zawodnicy uczestniczyli w turnieju Korea Open co było wielkim plusem całego 
zgrupowania. Podjęcie współpracy z jednym z najlepszych związków badmintona na świecie  
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dało możliwość znacznego podniesienia poziomu sportowego zawodników i poziomu polskich 
trenerów 
 
 

X. PARABADMINTON 
 
 
Trenerzy: Małgorzata Janiaczyk, Przemysław Wacha. 
 
Fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego: Mateusz Spalik. 
 
W pierwszym półroczu kadra narodowa liczyła 11 osób. Od lipca do kadry dołączyła Natalia 
Grzyb. Bez klasyfikacji BWF pozostają zawodniczki Natalia Grzyb i Anna Wolny. 
Kamilla Malak na turnieju w Hiszpanii otrzymała klasę SL4 na jeden turniej – dzięki pozyskanemu 
przez PZBad grantowi BWF. Na kolejnym turnieju zawodniczka będzie poddawana ponownej 
klasyfikacji w kierunku klasy SL3. 
Oliwia Szmigiel w tym roku osiągnęła pełnoletniość i już na stałe otrzymała klasę SH6 – także na 
turnieju w Hiszpanii. 
 
Bartłomiej Mróz zdobył kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020. Ostatnim turniejem 
kwalifikacyjnym był przeniesiony z ubiegłego roku Spanish Para-Badminton International (11–
16 maja 2021). 
 

WYKAZ SZKOLONYCH ZAWODNIKÓW 

Skład Kadry Narodowej Parabadmintona na II półrocze 2021 

Lp. Nazwisko Imię 
Rok 

urodzenia 
Nazwa klubu  

1 2 3 4 9 

1. Bujnicka Daria 2003 UKS Korona Pabianice 

2. Grzesiuk  Denis 2000 MMKS Kędzierzyn-Koźle 

3. Grzyb Natalia 2004 LUKS Jedynka Częstochowa 

4. Jednaki  Grzegorz 1974 Beninca UKS Feniks K-K 

5. Mróz Bartłomiej 1994 Beninca UKS Feniks K-K 

6. Sikorski Jakub 1975 UKS Orły Zakopane 

7. Supel Dariusz 1973 Beninca UKS Feniks K-K 

8. Szmigiel Oliwia 2003 AZSUM Łódź 

9. Szwedo Tomasz 1973 MKS Imielin 

10. Ziębik Katarzyna 1971 UKS Milenium Warszawa 

11. Wolny Anna 2006 MKS Imielin 

12. Malak Kamila 1974 UKS PowerBad Gniezno 
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Dziesięcioro zawodników kadry trenuje w klubach macierzystych. 
 
Bartłomiej Mróz jest objęty centralnym szkoleniem. W tym roku jednak zrezygnowano z 
uczestniczenia przez niego w stałym zgrupowaniu kadry narodowej badmintona. Decyzją 
Prezesa Marka Krajewskiego od stycznia do sierpnia 2021 uczestniczy w indywidualnych 
treningach z Przemysławem Wachą. Jako sparingpartner w treningach bierze udział Mateusz 
Świerczyński. Trenerem przygotowania motorycznego jest Mateusz Spalik. Z powodu pandemii 
i obostrzeń zawodnik nie mógł odbyć zaplanowanych treningów Tajlandii. W lipcu wyjechał na 
zgrupowanie do COS Zakopane, mające na celu poprawienie wydolności organizmu. 
 
Po okresie wstrzymania imprez sportowych z powodu pandemii w pierwszym półroczu 2021 
roku zostały rozegrane dwa turnieje. 

1. 3rd Dubai Para-Badminton International Bartłomiej Mróz – brąz w singlu SU5 

2. Spanish Para-Badminton International Daria Bujnicka – brąz w singlu SH6Denis Grzesiuk 

– srebro w deblu SL3-SL4Bartłomiej Mróz – brąz w singlu SU5Oliwia Szmigiel – złoto w 

mikście SH6 i srebro w singlu SH6 

W 2021 r. są zaplanowane dwie imprezy docelowe: 
• Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020 
• BWF Para-Badminton World Championships Tokyo 2021 
W sierpniu 2021 odbędzie się zgrupowanie kadry narodowej. 
 

XI. UPOWSZECHNIANIE 
 

1. W 2019 roku została podpisana umowa numer 2019/257/0004/SubB/DS-SWD/12/ISz z dnia 

11.07.20219 r. na kwotę 600 000,00 zł – w 2019 roku zostało zrealizowanych zajęć w 176 

grupach ćwiczebnych, gdzie trenerzy prowadzący poprawiali technikę gry w badmintona. 

Podczas realizacji programu zostały również zrealizowane 2 Wakacyjne Campy, w których 

wzięło udział ponad 80 uczestników. 

 

2. W 2020 roku została podpisana umowa numer 2020/0105/0004/SubB/DS-SWD/12/ISz z 

dnia 25.05.2020 r. na kwotę 1 400 000,00 zł – w 2020 roku zrealizowaliśmy zajęcia w 170 

grupach ćwiczebnych, gdzie trenerzy prowadzący poprawiali technikę gry w badmintona. 

Podczas realizacji program zrealizowaliśmy 2 Wakacyjne Campy oraz 3 Talent Campy, w 

których wzięło udział ponad 120 uczestników.  

3. W 2021 roku została podpisana umowa numer 2021/0241/0004/SubB/DS-SWD/12/AC z 

dnia 11.06.2021 roku z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 

upowszechnianie sportu wśród młodzieży na kwotę dofinansowania 850 000,00 zł. W 

ramach tej umowy realizowane są Młodzieżowe Ośrodki Badmintona (MOB) w całej Polsce. 

Obecnie zajęcia prowadzone są w 88 klubach (100 grup). Trenerzy prowadzą zajęcia z 

uczniami w zakresie rozwoju  
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umiejętności niezbędnych do gry w badmintona. W ramach prowadzonego projektu 
planujemy zorganizować 3 Wakacyjne Campy dla najlepszych zawodników z Polski.  

 
 

XII. TURNIEJE (KRAJOWE I ZAGRANICZNE) 
 

1. Odwołane turnieje  

Odwołane turnieje w 2020 roku - 

Na 195 zaplanowanych odbyło się 37(głównie w okresie Styczeń-Marzec), odwołane 

turnieje stanowiły 81% 

Odwołane turnieje 2021 roku -  

Na 69 zaplanowanych do IO w Tokio odbyło się 19(z czego 10 juniorskich), odwołane 

turnieje stanowiły 72% 

 

2. Krajowe Turnieje 

Krajowe turnieje w okresie 18.12.18 – 30.06.19 – 36, w całym sezonie 74 

Krajowe turnieje w sezonie 19/20 – 55 

Krajowe turnieje w sezonie 20/21 – 81 

 

XIII. EKSTRALIGA, I,II ORAZ III LIGA BADMINTONA 
 

1. Niższe Ligi  

Po raz pierwszy w historii Polska liga badmintona składała się z 4 poziomów 

rozgrywkowych – ekstraliga, I, II i III liga. Intencją stworzenia niższych klas był rozwój 

lokalnych klubów badmintona oraz popularyzacja rozgrywek wśród grup amatorskich. 

Chcieliśmy również, dzięki możliwościom awansów i spadków, stworzyć bardziej 

emocjonujące rozgrywki, które przyczynią się do podniesienia poziomu badmintona w 

Polsce. Wiodące kluby badmintona mogły wystawiać swoje drugie składy, które nie 

zagrałyby w Ekstralidze. Do rozgrywek zapisały się również zespoły z aspiracjami do 

awansu na wyższe szczeble rozgrywek oraz drużyny amatorskie, które pragną przede 

wszystkim dobrze się bawić. 

2. Ekstraliga 

Również po raz pierwszy w swojej historii liga badmintona w Polsce miała swojego 

Partnera Tytularnego. Została nim marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator 

Sportowy. Spółka podpisała początkowo roczną umowę współpracy z Polskim 

Związkiem Badmintona, ale po hucznym sukcesie LOTTO Ekstraligi Badmintona, która 

do tej pory była znana pod nazwą Drużynowe Mistrzostwa Polski, umowa została 

przedłużona na następne lata. Do pierwszej edycji w sezonie 19/20 zapisało się 14  
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najlepszych klubów badmintona w Polsce. Pierwszym zwycięzcą nowego formatu 
ekstraligi został klub SKB Suwałki(rozgrywki zakończyły się przed czasem ze względu na 
pandemię koronawirusa). Zwycięzcą pierwszego ukończonego sezonu został klub UKS 
Hubal Białystok pokonując w finale poprzedniego zwycięzcę – SKB Suwałki. 

 

XIV. SPONSORZY 
 
W trakcie kadencji obecnego zarządu, PZBad pozyskał rekordowe finansowanie od sponsorów. 
Poza wspomnianym Lotto, sponsorem tytularnym ekstraligi, w polski badminton zainwestowały 
takie firmy jak Maxx, Orlen, Enea, Victor Europe 
 

XV. BAZA DANYCH SORGA.PL 
 
W ostatnich latach wprowadzony został nowoczesny system prowadzenia rozgrywek 
sportowych – SORGA. Rozwiązanie to pozwoliło na lepsze zarządzanie bazami danych 
zawodników, sędziów trenerów i klubów. System płatności został ujednolicony i uproszczony, 
każda z zainteresowanych stron może w łatwy sposób śledzić swoje zaległe i nadchodzące 
zobowiązania. Cały czas pracujemy nad jeszcze dokładniejszym dostosowaniem systemu do 
potrzeb środowiska, dlatego jesteśmy wdzięczni za każde opinie i sugestie. W planach mamy 
też automatyzację systemu rozgrywek poprzez współpracę ze znaną holenderską firmą – 
tournamentsoftware.com 
 

XVI. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
 

1. Statystyki Facebooka 

 

 
 
 

 
 
 



Sponsor Strategiczny  
Polskiego Związku Badmintona 
 
                 

 

- 23 - 

POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA 

POLISH BADMINTON ASSOCIATION 

 
ZASIĘG POSTÓW 
 
2021 r. :   5904 wyświetleń 
2019 r. :   5808. Wyświetleń 
 
 
LICZBA POSTÓW 
 
2021 r. :      41 postów 
2019 r. :      24 postów 
 

1. Instagram 

OBSERWUJĄCY NA INSTAGRAMIE 
 
 
 

 

 
WIEK I PŁEĆ OBSERWUJĄCYCH NA INSTGRAMIE 
 
 
 
 
 

XVII. CZŁONKOWIE PZBAD 
 

1. Liczba klubów  

Kluby 18.12.18 – 161, Kluby 06.08.21 – 163 

2. Liczba zawodników 

Zawodnicy 18.12.18 – 1659, Zawodnicy 06.08.21 – 12118 

3. Liczba trenerów 

Trenerzy 18.12.18 – 291, Trenerzy 06.08.21 – 584 

4. Liczba sędziów 

Sędziowie 18.12.18 – 145, Sędziowie 18.12.18 – 195 

 
 
 
 
 
 
 

2021 r. : 925 obserwujących 

2019 r. :  542 obserwujących 

2021 r. : 42,1 % kobiety /  57,9% mężczyżni 

2019 r. :  40,9 % kobiety / 59,1% mężczyżni 
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XVIII. DOSZKALANIE TRENERÓW ORAZ SĘDZIÓW 
 

1. Szkolenia sędziów 

Dużo czasu poświęciliśmy na doszkalanie sędziów. Odbyło się dwa warsztaty – 14-
16.02.2020 Zielonka, 27-28.11.2020 Bieruń. Na początku kadencji zarządu zostali wybrani 
nowi szkoleniowcy – Mariusz Wójcik i Sebastian Lasecki, a także nowe kolegium sędziów w 
składzie: Rafał Glinicki(przewodniczący), Piotr Skrzek(członek), Mariusz Wójcik(członek). 
Odbyły się także dwa kursy podstawowe na sędziego zwykłego: Zakopane oraz Wieliczka. 
 
2. Szkolenia trenerów 

W ramach współpracy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z 
Instytutem Sportu realizowany jest projekt szkoleń Akademia Zarządzania (zdalnie). W 
szkoleniach tych uczestniczy regularnie Sekretarz Generalny i Dyrektor Sportowy. 
Dodatkowo w 2020 roku zostało zorganizowanych 9 szkoleń dla trenerów na terenie całej 
Polski. 
 
2019: 
1. Cykl szkoleń zrealizowanych w ramach programu MOB w term. 12-16.08.2019, 19-

23.08.2019 oraz 26-30.08.2019 – szkolenia prowadzone były przez Trenerów Kadry 

Narodowej: Przemysław Wacha, Robert Mateusiak, Łukasz Moreń. Podczas tego cyklu 

szkoleń udział wzięło 40 trenerów z całej Polski. Głównym aspektem organizacji tego 

szkolenia był rozwój badmintona wśród młodzieży, która była jednocześnie 

uczestnikiem programu MOB.  

2020: 
1. Cykl szkoleń zrealizowany w term. 11-13.11.2020, 18-20.11.2020 – szkolenia 

prowadzone były przez Weronikę Nowakowską (trener mentalny Kadry Narodowej), 

Stephena Butlera (trener główny Kadry Narodowej) oraz Roberta Mateusiaka. Tematem 

przewodnim podczas realizacji tego cyklu była między innymi „Efektywność trenera – 

jak ją wykorzystywać w 100%”, „Jak budować relację trener-zawodnik” oraz 

doskonalenie różnych technik prowadzenia treningów. 

2. W grudniu 2020 roku trener przygotowania motorycznego Mateusz Spalik rozwinął 

swoją wiedzę z zakresu metodologii i bazy naukowej leżącej u podstaw systemu, z 

którego korzystają najlepsi sportowcy, wiedzę tę pozyskał na szkoleniu EXOS 

Mentorship Phase 1. 

3. Cykl 4 szkoleń zrealizowany w grudniu 2020 – szkolenia prowadzone były przez 

Stephena Butlera, Roberta Mateusiaka oraz Łukasza Morenia. Podczas tych szkoleń 

trenerzy uczestniczący mogli rozwinąć swoje umiejętności w skutecznym planowaniu 

treningów oraz jak wykształtować u zawodnika prawidłową mentalność sportowca.  
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Głównym atutem prowadzących szkolenie było to, że mogli przedstawić nowoczesne 

techniki szkolenia nie tylko singlistów, ale także zawodników z gier podwójnych. 

 

4. Realizowane były również 2 szkolenia w ramach programu MOB, w którym to trenerzy 

uczestniczący mogli nauczyć się techniki prowadzenia zajęć oraz efektywnego 

przygotowywania zawodników od trenera głównego Kadry Narodowej Stephena 

Butlera.  

2021: 
1. W okresie styczeń-marzec realizowany był cykl 3 szkoleń dla trenerów Kadr 

Narodowych oraz Ośrodków szkoleniowych – szkolenie prowadził Stephen Butler, gdzie 

chciał rozwinąć u trenerów technikę gry oraz jak tą wiedzę odpowiednio przekazać 

zawodnikom.   


